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TIEDOTTAJALTA

Kohti maamme ensimmäisiä aluevaaleja

Maamme historian ensimmäiset aluevaalit 
järjestetään nyt tammikuussa, vaalipäivä on 
sunnuntai 23.1.2022 ja ennakkoäänestys koti-
maassa 12.-18.1.2022. 

Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022 ja toi-
mikausi kestää neljä vuotta.

Vaaleilla valitaan Kanta-Hämeen Hyvinvointi-
alueen valtuustoon 59 valtuutettua. Hämeen 
Sosialidemokraatit ovat asettaneet vaaliin 73 
ehdokasta, ja heistä Hämeenlinnan Työväenyh-
distystä edustaa 22. 

HTY on asettanut vaaliin monipuolisen joukon 
erinomaisen hyviä ja päteviä ehdokkaita, jois-
ta on helppo valita oma ehdokas. Heidät löydät 
tästä kirjeestä.

Miksi on tärkeää äänestää 
aluevaaleissa(kin)

Aluevaaleissa on kyse meidän jokaisen arkea 
tavalla toisella koskevista asioista. Aluevaa-
leissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvoin-
tialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuo-
den 2023 alusta alkaen.

Hyvinvointialueiden tehtäviä ovat: peruster-
veydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaali-
huolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 
työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, 

mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispal-
velut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen sekä pelastustoimi. 
(Lähde: Oikeusministeriön vaalisivut)

Jo kolmatta vuotta jatkunut Koronapandemia 
on vaikeuttanut ja vaikeuttaa edelleenkin myös 
HTY:n toimintaa, myös ajankohtaista vaalityö-
tä. Tälläkin hetkellä voimassa olevat rajoitukset 
estävät suunnitellun toiminnan toteuttamisen, 
sillä tärkeintä on toimia terveysturvallisesti. 

Olemme valmiit erilaisten tapahtumien toteut-
tamiseen heti, kun se on mahdollista. Niistä 
tiedotamme sekä HTY:n nettisivuilla (www.
hty.fi), toimitilamme ikkunan inforuudulla sekä 
Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla.

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2022.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys
Irja Appelroth
tiedottaja
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- Ihmisen ei tarvitse tie-
tää, onko hän perusterve 
vai erikoissairas. 
- Apua on saatava tarvit-
taessa. 
- Mielenterveyteen on 
panostettava. 
- Henkilökunnan jaksami-
sesta ja riittävyydestä on 
huolehdittava.

HTY:N ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022

FILATOV TARJA
kansanedustaja, tiedottaja

170

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle muksusta mum-
moon ja vauvasta vaariin

HAIKKA ANNIINA
sairaanhoitaja

- Asukas aina ensin asuin-
kunnasta riippumatta.
- Yhteistyön saumaton toi-
minta kuntien ja hyvinvointi-
alueen kesken on tärkeää.
- Työntekijöiden työolot, 
hyvinvointi ja työyhteisöjen 
tukeminen 
- Omaishoitajista pidetään 
huolta.

HEINONEN MIA
lähihoitaja, toimistosihteeri
Olen ehdokkaana sinua varten! 

8 9

11

HELLSTÉN TAPANI
varatoimitusjohtaja, HTM

12
HIRVIOJA ALPO
sisätautilääkäri

13

- Asiakkaan osallistami-
nen.
- Henkilöstön hyvinvointi.
- Yhteistyö PK-yritysten 
kanssa. 
- Oikea-aikainen hoitoon-
pääsy.
- Laadukkaat palvelut.

KALLIOSAARI MIIA
fysioterapeutti, yrittäjä
Asiakas on päähenkilö

20



4

- Hämäläisille turvalliset 
ja yhdenvertaiset palve-
lut. 
- Terveyseroja on ka-
vennettava, hoitotakuu 
toimimaan ja vanhusten 
hoiva kuntoon!

HTY:N ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022

KOSKINEN JOHANNES
kansanedustaja, varatuomari

170

Helppo muistaa: vuosi 22 - äänestä 22!

LAATIKAINEN ANNE
rehtori, FM
Kyky empatiaan on päättäjälle tärkeä taito

- Tasa-arvoinen hoitoon-
pääsy kaikille, asianmu-
kaista hoitoa oikeaan 
aikaan, oikeassa paikas-
sa. 
- Henkilökunnan hy-
vinvoinnin ja hoitoalan 
houkuttelevuuden lisää-
minen.

LEHTONEN TERHI
perioperatiivinen sairaanhoitaja
Rento ja Ripeä, kaikkien hyvinvoinnin puolesta

22 24

27

LEINONEN HEIDI
AMK-lehtori, fysioterapeutti
Aktiivisesti arjen hyvinvointia rakentamassa

28
LINNA TUIJA
merkonomi
Hyvinvointi kuuluu meille kaikille ikään
katsomatta!

32

MURTONEN-PESONEN ANNA-RIIKKA
fysioterapeutti

39

- Oppilashuollon resurssit 
on oltava kunnossa.
- Lasten ja nuorten mielen 
hyvinvointiin pitää kiinnittää 
enemmän huomiota.
- Osaavan työvoiman saata-
vuus on turvattava hyvin-
vointialueella ja se taataan 
ennakoivalla koulutuksella.

- Laadukkaat palvelut 
rakentuvat osaavasta ja 
hyvinvoivasta henkilös-
töstä sekä palveluiden 
saavutettavuudesta. 
- Oikea aikainen hoito 
säästää inhimilliseltä 
kärsimykseltä ja säästää 
kustannuksia.

- Asukkaiden tulee saada 
tarvitsemansa palvelut 
asuinpaikasta riippumat-
ta.
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HTY:N ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022

MYLLYKANGAS SARI
psykoterapeutti, sairaanhoitaja

170

Inhimilliset sote-palvelut taidolla, 
tunteella ja vahvalla kokemuksella! 

NURMI JARI
psykologi, palvelu- ja tuotekehittäjä

- Yhdenvertaiset, saa-
vutettavat ja laadukkaat 
palvelut sekä ennaltaeh-
käisyn huomioiminen. 
- Henkilöstö, palveluiden 
integraatio ja ICT. 
- Lähipalvelut ja yhteis-
työ.

OLKINUORA PIIA
controller, KTM
Hyvinvoinnin puolesta

41 48

53

RANJITH KUMAR PRABHAKARAN
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
Hyvinvointi kuuluu kaikille

57
ROSENBERG RIITTA, talouspäällikkö, 
maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Lasten ja nuorten hyvinvointi on vanhenevan 
Suomen elinehto

59

SALMI MAILIS
toimitusjohtaja, ekonomi
Toimivien lähipalveluiden puolesta

64

- Toimiva arki ja hyvä 
elämä. 
- Luottamus, että yhteis-
kunta kannattelee jokais-
ta, pääsemme hoitoon, 
saamme tukea ja turvaa 
ja yhteiskunta kantaa. 
- Palvelut on saatava 
matalalla kynnyksellä ja 
riittävän lähellä.

- Inhimilliset vanhuspal-
velut lähipalveluna. 
- Mielenterveys- ja päih-
depalvelut ajoissa.
- Sosiaali- ja ter-veysalan 
työntekijöiden palkka 
työn vaativuuden mukai-
seksi. 
- Sopimuspalokunnat on 
säilytettävä.

- Hoitoon on päästävä 
ajoissa. 
- Hyvinvointialueen 
henkilöstön riittävyyteen 
ja hyvinvointiin panoste-
taan.
- Sopimuspalokuntien 
roolia tulee vahvistaa.
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- Palvelutarpeen arvioin-
nilla sujuvammat sosiaa-
li- ja terveyspalvelut.
- Oikea-aikaiset palvelut.
- ASSI - maailman inhimil-
lisin sairaala.

HTY:N ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022
SUORANTA KIRSTI
erityisluokanopettaja, eläkkeellä

170

Julkiset palvelut hyvän elämän turvana

TAAVELA IRMA
insinööri YAMK

- Yhdenvertainen oikeus 
laadukkaisiin palveluihin. 
- Oikea-aikainen hoitoon-
pääsy.
- Henkilöstön hyvinvointi.

USCHANOV JOHANNA
sairaanhoitaja, IT-asiantuntija
Pidetään huolta! 

65 66

69

VALKAMA LASSI
lähihoitaja, työsuojelupäällikkö
Sinulla on ääni - käytä sitä!

72

Yhdenvertaiset matalan 
kynnyksen mielenter-
veyspalvelut, hyvinvoiva 
henkilöstö, oikea palvelu 
– oikeaan aikaan, helposti 
saavutettavat digipalve-
lut. Silkkaa säästöä!

HTY:n toimitilan uudet vuokraushinnat ja -ehdot
OMAT TILAISUUDET 
Johtokunta, jäsenkokoukset, avoimet tilaisuudet, teema-
tapahtumat, jotka sijoittuvat pääosin iltaan. Tilan käyttö 
ilmaista.
YKSITTÄISET VUOKRAAJAT 
Pienyhdistykset, kokoukset, perhejuhlat. Vuokrataan 
varauksen mukaan klo 9-22 välillä. Vuokra-aika 4 h, vuokra 
63€. 
YHDISTYKSEN HENKILÖJÄSENET 
Vuokrataan varauksen mukaan klo 9-22 välillä. Vuokra-ai-
ka 4 h, vuokra 31,50 €. 

SIDOSRYHMÄT 
SDP lähipiirin järjestöt: valtuustoryhmä, Kunnallisjärjestö, 
EKL, TUL, Vanhat towerit. Vuokrausehdot samat kuin hen-
kilöjäsenillä ja vuokra sama kuin yhdistyksen jäsenillä. 
”KAUSIKORTTIVUOKRAAJAT” uusi vuokrausryhmä 
Aktiivisille vuokraajille, jotka vakiintuneita käyttäjiä. 
Syyskausi 5 kokousta, kevätkausi 5 kokousta. Kesätauko 
1.6. - 31.7. Käyttöaika 4 h/käyttökerta. Sovitaan vakituiset 
käyttökerrat kalenteriin. Hinta 250 €/kausi. Optio lisäkäyt-
tö päivällä klo 9-16 annetaan -16 % eli vuokra 53 €/kerta. 
VAKITUISET VUOKRAAJAT, sopimusvuokralaiset 
- vakituisten vuokraajien kanssa vuokrausehdoista voi-
daan neuvotella, yhteys: hml.hty@outlook.com.
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Hämeenlinnan Sosialidemokraatit asettivat 
viime kuntavaalien yhdeksi tavoitteeksi torjua 
ikäihmisten yksinäisyyttä ja eriarvoistumista 
esimerkiksi Seniorikahvilan avulla. HTY päätti 
heti syksyllä ryhtyä toteuttamaan tätä tavoitetta 
ja perustaa omaan toimitilaansa kaksi kertaa 
kuukaudessa klo 13 – 16 avoinna olevan kahvilan. 
Neljänä maanantaina ehdittiin kahvilan ovet ava-
ta ennen kuin pahentunut koronatilanne pakotti 
peruuttamaan kahvilan.

Jo ensimmäisestä kerrasta alkaen kahvila osoit-
ti tarpeellisuutensa. Salin istumapaikat olivat 
viimeistä tuolia myöten täynnä, kun alustajana 
toiminut kansanedustaja Tarja Filatov keskus-
telutti yhteisön merkityksestä ja yksinäisyyden 
ehkäisystä.

Seuraavillakin kerroilla sali saatiin täyteen. 
Toisena kahvilapäivänä oli vieraana Hämeenlin-
nan SPR:stä Pirkko-Liina Amperla kertomassa 
järjestön toteuttamasta ystävätoiminnasta.  
Kolmannen aukiolokerran teemana oli kulttuuri 
ja silloin Hämeenlinnan teatterin taiteellinen 
johtaja Kari-Pekka Toivonen kertoi teatterin 
kuulumisia. Hyvinvoinnista keskusteltiin lääkäri 

ja kaupunginvaltuutettu Alpo Hirviojan kanssa. 
HTY:n puheenjohtaja Kirsti Suoranta haastat-
teli ja Alpo kertoi, miten ihminen voi vaikuttaa 
omaan hyvinvointiinsa. 

Alustusten ohella kahvilassa on järjestetty tie-
tokilpailu ja arpajaiset, pelattu bingoa ja tuoli-
jumpattu. Ja tietenkin nautittu vapaaehtoiseen 
maksuun perustuneet kahvit tai teet kotitekoi-
sen pullan kera.

Seniorikahvilaan ei ole ikärajoja, mutta ohjelma 
rakentuu ikäihmisten toiveiden mukaan.
Aluksi alustajan tai toiminnan vetäjän johdolla 
on noin tunti yhteistä tekemistä ja sen jälkeen 
vapaata yhdessäoloa. Kahvilaan voi poiketa 
lyhyesti kahville ja tapaamaan ihmisiä tai siellä 
voi viihtyä koko 3-tuntisen aukioloajan.

Kahvilan puuhanaiset Kirsti, Pirjo, Annika ja 
Irja toivovat, että koronatilanne alkuvuodesta 
helpottaa ja kahvila voitaisiin taas avata maa-
nantaisin kaksi kertaa kuukaudessa. Kahvilasta 
tiedotamme Kaupunkiuutisten Seuratoimin-
taa-palstalla, HTY:n nettisivulla ja toimitilan 
ikkunassa olevalla inforuudulla. Seuraa ilmoitte-
lua. Olet lämpimästi tervetullut mukaan.

Kirsti Suoranta haastattelee ja Alpo Hirvioja kertoo miten 
voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme.

HTY:n toimitila Raatihuoneenkadulla täyttyi Seniorikahvilan 
osallistujista.

HTY:n Seniorikahvila osoitti tarpeellisuutensa



ÄÄNESTÄMINEN ALUEVAALEISSA

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuustoon 
valitaan 59 valtuutettua hyvinvointialueelle 
asetetuista ehdokkaista. Vaalipäivä on sun-
nuntai 23.1.2022. Silloin vaalihuoneistot ovat 
avoinna klo 9.00 – 20.00.  Varsinaisena vaali-
päivänä voi äänestää vain oman äänestysalu-
een vaalipaikassa.

Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12-
18.1.2022 ja tuona aikana voi äänestää missä 
tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. 
Laitoksissa hoidettavina oleville on järjestet-
ty äänestysmahdollisuus aiempien vaalien 
tapaan.

Ennakkoäänestyspaikkoja on Hämeenlinnassa 
kaikkiaan 9. Niiden aukioloajat vaihtelevat ja 
ne kannattaa tarkistaa esim. Hämeenlinnan 
verkkosivulta kohdasta aluevaalit ja ne löyty-
vät myös äänioikeusilmoituksesta.

Äänestyspaikat ovat:

Hämeenlinnan pääkirjasto, Lukiokatu 2
Hämeenlinnan uimahallin liikuntasali, Uimarin-
tie 2
Hämeenlinnan yhteiskoulu, Tuomelan yksikkö, 
Tuomelankatu 20
Nummikeskus, aulatila, Kylätie 24
Lammin kirjasto-palvelupiste, Linjatie 12
Kauppakeskus Tuulonen, yhdyskäytävä, Tuu-
losentie 1
Hauhon yhtenäiskoulu, liikuntasalin aula, 
Tanhuantie 2
Iittalan yhtenäiskoulu, Hollaajantie 2
Rengon koulu, Rengonraitin puoleinen sisään-
käynti, Urheilutie 2

Muistathan käydä äänestämässä!


